Ποιοι είμαστε

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ,
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ
ΔΟΚΙΜΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. είναι το Ελληνικό πολυκλαδικό
πολυ‐τεχνολογικό κέντρο εργαστηριακών ελέγ‐
χων και πιστοποίησης βιομηχανικών και κατα‐
ναλωτικών προϊόντων, υλικών, εγκαταστάσεων
και συστημάτων διαχείρισης.
Η ΕΒΕΤΑΜ είναι εταιρεία δημοσίου συμφέρο‐
ντος μικτού χαρακτήρα, στο μετοχικό κεφάλαιο
της οποίας συμμετέχουν φορείς και εταιρείες
του δημοσίου τομέα καθώς και ιδιωτικές βιο‐
μηχανικές επιχειρήσεις. Η ΕΒΕΤΑΜ λειτουργεί
υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Βιο‐
μηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Η εταιρεία προήλθε από την συγχώνευση τριών
τεχνολογικών φορέων με 25ετή εμπειρία στο
χώρο των υλικών:
ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.— ΕΚΕΠΥ Α.Ε.— ΕΤΑΚΕΙ Α.Ε.
Στη νέα ΕΒΕΤΑΜ προσαρτώνται επίσης και οι
δραστηριότητες πιστοποίησης και εργαστηρια‐
κών δοκιμών του Ελληνικού Οργανισμού Τυπο‐
ποίησης (ΕΛΟΤ Α.Ε.).

Παιχνίδια &
Παιχνιδότοποι
www.ebetam.gr
Επικοινωνείστε μαζί μας

Οι στόχοι μας

EBETAM A.E.

Στόχος μας είναι η ανάπτυξη πολυδιάστατων
συνεργασιών και η δημιουργία ισχυρών σχέσεων
με τους πελάτες μας, μέσα από τη δημιουργία
προστιθέμενης αξίας στα προϊόντα που παράγουν
και τις υπηρεσίες που προσφέρουν στην αγορά.

Γραφείο Αθηνών

Η ΕΒΕΤΑΜ είναι ο μόνος Ελληνικός Οργανισμός
Πιστοποίησης με δικά του εργαστήρια μετρήσεων
και αναλύσεων υλικών και προϊόντων, γεγονός
που παρέχει τη δυνατότητα προσφοράς ολοκλη‐
ρωμένων λύσεων. Η Εταιρεία μας έχει να επιδεί‐
ξει σημαντικές και συστηματικές συνεργασίες με
βιομηχανικές επιχειρήσεις τόσο στην Ελλάδα όσο
και στο εξωτερικό, ενώ η παράλληλη ερευνητική
μας δραστηριότητα αποτελεί το ανταγωνιστικό
μας πλεονέκτημα.

Έλεγχος & Πιστοποίηση Εξοπλισμού
Παιδικών Χαρών & Παιδότοπων
κος Νικόλαος Σκορδαράς
τηλ: 210 9961408 Fax: 210 9969850,
e‐mail: ngs@ebetam.gr

Παράρτημα Αθηνών (πρώην ETAKEI)
Παιχνίδια & Παιδικά Είδη
κα Σοφία Φρατζέσκου
τηλ: 210 9234932 Fax: 210 9235603,
e‐mail: custserv@ebetam.gr

Παιχνίδια & Παιδικά Είδη
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Συστήματα Διαχείρισης
Καταναλωτικά Προϊόντα
Βιομηχανικά Προϊόντα

y Έλεγχοι Προϊόντων
y Έλεγχοι Παιδικών Χαρών
y Έλεγχοι Παιδοτόπων

Εργαστηριακές Δοκιμές

Παιχνιδότοποι
& Ασφάλεια
Οι παιδικές χαρές και οι παιδότοποι περιλαμβάνουν
εξοπλισμό και κατασκευές που αποτελούνται από κα‐
τασκευαστικά στοιχεία με τα οποία ή πάνω στα οποία
παίζουν παιδιά, σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο,
ατομικά ή ομαδικά. Επειδή οι κανόνες του παιχνιδιού
αλλάζουν σύμφωνα με τη διάθεση ή τη φαντασία των
παιδιών, είναι σημαντικό να εξασφαλίζεται η όσο τη
δυνατό μεγαλύτερη ασφάλειά τους στους χώρους που
παίζουν.
÷ĞėĚďĄ Ĉ ĕĊď ČĔĘĞđĖĔĄ ďđđċĈĔĂĄ ĈĂďĄČ ĖđĘĒĈĚĕČčā Ċ ĈėĄĒđĆā ĕĚď úêï 931/è/18.05.2009 & úêï
1364/è/02.08.2007 Ąĝ ĕđĖē ĊÿĒĘđĖē ĄĎĎÿ čĄČ Ąĝ
ĕđĖē ČćČğĕĈē ČćČđčĕāĕĈē & ĖĈĞċĖďđĖē ĄČćĝĕđĚď
ĈĔĚĕĈĒČčđĞ čĄČ ĈĐĚĕĈĒČčđĞ ĘğĒđĖ.

Στους παιδότοπους είναι απαραίτητος ο έλεγχος
καταλληλότητας του εξοπλισμού, των υλικών και των
λοιπών στοιχείων που τον αποτελούν καθώς και η
προσβασιμότητα στους χώρους σύμφωνα με το ΦΕΚ
1364/02.08.2007 και τη σειρά προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176,
ΕΛΟΤ ΕΝ 1177, ΕΛΟΤ ΕΝ 71, ΕΛΟΤ ΕΝ 14960.
Όλοι οι παιδότοποι πρέπει να διαθέτουν την απαραί‐
τητη άδεια λειτουργίας, η οποία βάσει της νομοθε‐
σίας ανανεώνεται κάθε χρόνο μέσω του ετήσιου
επανέλεγχου με ευθύνη του ιδιοκτήτη του χώρου
και του οικείου Δήμου.
Η πιστή εφαρμογή της νομοθεσίας από τη Δημοτική Αρχή,
η οποία καθορίζεται και ως υπεύθυνη για την κατά
περίπτωση εφαρμογή της, και η συνεργασία της με την
ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. εξασφαλίζει τη συμμόρφωση του χώρου με
τις απαιτήσεις ασφαλείας του προτύπου και κατά συνέ‐
πεια την ασφάλεια του παιδιού στους χώρους αυτούς.

Μέχρι σήμερα, έχουν πραγματο‐
ποιηθεί χιλιάδες έλεγχοι σε
παιδότοπους σε όλη την Ελλάδα.
Για την έκδοση άδειας λειτουργίας σε παιδικές χαρές

σύμφωνα με την Υ.Α. 28492 (ΦΕΚ 931/Β/ 2009), είναι απαραίτη‐
τος ο έλεγχος και η αξιολόγηση της συμμόρφωσης προς τις
απαιτήσεις ασφαλείας των προτύπων της σειράς ΕΛΟΤ
ΕΝ 1176, και ΕΛΟΤ ΕΝ 1177.
Η ΕΒΕΤΑΜ πραγματοποιεί ελέγχους σε δημόσιες και δημοτικές
παιδικές χαρές προκειμένου να εκτιμηθεί η συμμόρφωση του
εξοπλισμού και του χώρου της παιδικής χαράς σύμφωνα με
τα ισχύοντα πρότυπα ασφαλείας, έτσι ώστε οι παιδικές χαρές
που λειτουργούν να πληρούν την ισχύουσα νομοθεσία.
Επίσης, η ίδια Υ.Α. προβλέπει ότι είναι απαραίτητος ο
επανέλεγχος της παιδικής χαράς ανά διετία, προκειμένου
να διατηρούνται οι όροι ασφάλειας του εξοπλισμού και του
χώρου της παιδικής χαράς και να διατηρείται η ισχύς της
άδειας λειτουργίας της.
Η ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ είναι ο αρμόδιος φορέας για την αξιολόγηση
της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις ασφαλείας παιδικών
χαρών και παιδότοπων εσωτερικού χώρου, η οποία υλοποιείται
με σχετικούς ελέγχους και εκδίδεται σχετική Βεβαίωση
Ελέγχου ή/και σήμα συμμόρφωσης σύμφωνα με τα πρότυ‐
πα ασφαλείας της σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 (1‐7), ΕΛΟΤ ΕΝ 1177
& ΕΛΟΤ ΕΝ 14960.

λειτουργικά, υψηλής ποιότητας
και φιλικά προς το χρήστη
Τα παιχνίδια θεωρούνται βασικά εργαλεία για την ανάπτυξη
των παιδιών και πρέπει να είναι ασφαλή και φιλικά προς
τους “μικρούς” χρήστες. Οι κατασκευαστές και εισαγωγείς
είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια των προϊόντων τους, όμως
φορείς και εθνικές αρχές έχουν επίσης ενεργό ρόλο ώστε να
διακινούνται ασφαλή προϊόντα στην ευρωπαϊκή αγορά.

Ασφάλεια Προϊόντος & Εργαστηριακοί Έλεγχοι
Η ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ αποτελεί τον Εθνικό Διαπιστευμένο Φορέα
Πιστοποίησης & Εργαστηριακών Δοκιμών, διαθέτοντας
εξειδικευμένα εργαστήρια, με σύγχρονο επιστημονικό
εξοπλισμό, διαπιστευμένα από το ΕΣΥΔ και συγκεντρώ‐
νοντας ένα ευρύτατο πεδίο υπηρεσιών μεταξύ των οποίων:

3 Έλεγχο, αξιολόγηση και πιστοποίηση προϊόντων
3 Συμμόρφωση σύμφωνα με την Οδηγία 2009/48/ΕΚ
3 Εργαστηριακούς ελέγχους (π.χ. σύμφωνα με τα πρότυπα
ΕΛΟΤ ΕΝ 71 και αναλυτικές δοκιμές)

Οικολογική Πιστοποίηση
Το διεθνές σήμα Oeko‐Tex® Standard 100
δηλώνει ότι το προϊόν είναι φιλικό προς
τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Η σήμανση Oeko‐Tex® δίνε‐
ται στα προϊόντα μόνον εφόσον όλα τα υλικά τους, συμπερι‐
λαμβανομένων των αξεσουάρ, πληρούν τα απαραίτητα
κριτήρια. Στην κατηγορία προϊόντος I (βρεφικά είδη) εντάσ‐
σονται κατά περίπτωση τα μαλακά παιχνίδια, οι κούκλες
κουκλοθέατρου και τα άλλα υφασμάτινα παιχνίδια.

Σήμανση CE
Η ελαχιστοποίηση του κινδύνου τραυματισμών
για τα παιδιά που παίζουν με τα παιχνίδια τους
αποτελεί βασικό στοιχείο της πολιτικής της ΕΕ. Η σήμαν‐
ση CE σε ένα παιχνίδι αποτελεί ένδειξη ότι το συγκεκριμέ‐
νο παιχνίδι πληροί τις ισχύουσες βασικές απαιτήσεις
ασφαλείας και ότι συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις
απαιτήσεις που έχουν καθοριστεί στην Ευρωπαϊκή Οδηγία
2009/48/ΕΚ.
Υπεύθυνοι βάσει της σχετικής νομοθεσίας είναι οι κατα‐
σκευαστές και οι εισαγωγείς που διακινούν ένα συγκεκριμένο
προϊόν στην ευρωπαϊκή αγορά.

